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Jottem
Beste cliënten, ouders en belangstellenden,
Langs deze weg ontvangt u de nieuwsbrief.
We informeren u graag over een aantal
zaken.

Stand van zaken verbouwing Jottem
Alle bedrijven zijn hard aan het werk om
binnen de planning klaar te zijn. Het ziet er al
prachtig uit.

Kijkje in de nieuwe bakgroep

Indruk nieuwe entree

Planning
De planning is nu dat de terugverhuizing zal
zijn op 22, 23 en 24 november. De officiële
opening zal nog op zich laten wachten tot we
echt alles op orde hebben.
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Toekomst Uit de Kunst & Vliegwerk en
Jottem
Als het goed is, heeft u inmiddels informatie
ontvangen over de toekomst van Uit de
Kunst & Vliegwerk en Jottem. Indien u hier
nog vragen over heeft, kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen.
Tulperij
In de nostalgische bollenschuur, gevuld met
tulpen, narcissen, hyacinten en verschillende
bollenwerktuigen, kregen wij het volledige
verhaal te horen over de groei van de
bloembol. En ieder kon zijn vragen stellen. Er
werden foto’s gemaakt tussen de laatste

bloeiende bollen op het veld en daarna stond
de koffie en thee voor ons klaar.
Nu kwam voor ons de uitdaging. We gingen
aan de slag met een workshop klomp
schilderen. Vrolijke versieringen en mooie
kleuren, ieder was heel creatief met de
klomp! Na dit gastvrije onthaal hebben we
tot slot geluncht in restaurant de Engel in
Lisse.
Belangrijke data
 22,23 en 24 nov. is Jottem
waarschijnlijk gesloten i.v.m. de
terugverhuizing.
Sluitingsdagen
 Leids Ontzet: 3 oktober (i.v.m.
bereikbaarheid en sluiting DZB
bedrijf)
 Kerst: 25 en 26 december
 Nieuwjaar: 1 januari 2018
Lunch vrijwilligers Jottem
Op 27 juni zijn de vrijwilligers getrakteerd op
een lunch bij onze prachtige lunchroom Hof
van Sijthoff. Dit om weer eens onze
waardering voor al hun inzet uit te spreken.

Gemiva en op vrijdag bij de bakgroep van
Jottem. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar van
deze driejarige opleiding. Vorig jaar heb ik
stage gelopen bij dagactiviteitencentrum de
Zuidwester in Leiden. Ik vind het zeer
interessant en mijn belevenissen op de
bakgroep zijn tot nu toe erg positief. Het lijkt
mij een energieke, gezellige groep en ik denk
dat we het komende jaar een vrolijke en
leerzame periode tegemoet gaan. Ik hoop dat
ik iedereen op de groep het een en ander kan
bijbrengen, maar ik ben ervan verzekerd dat
ik zelf nog veel meer ga leren van deelnemers
van de bakgroep.
Korte berichten
 Frits M is gaan wonen en werken bij
s’Heerenloo en het gaat goed met
hem.
 Op 1 februari is de nieuwe website
van Gemiva in gebruik genomen.
Heeft u al een kijkje genomen op
www.gemiva-svg.nl?
 Op 2 juni kwam de burgemeester van
Oegstgeest, Emile Jaensch, Jottem
een bezoekje brengen. Hij heeft al
beloofd het nieuwe Jottem te
openen.

Lunch met de vrijwilligers

Voorstellen
Ik ben Tristan, 18 jaar en ik volg de opleiding
gehandicaptenzorg en persoonlijk begeleider
van specifieke doelgroepen, niveau 4 aan het
ID-college in Leiden. Ik loop dit schooljaar
stage op donderdag bij de Kwekerij van
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Op de foto met de burgemeester

De Cliëntenraad
Wij zijn er klaar voor om in Jottem verder te
vergaderen.
Groet Marco, Xiomara, Linda, Mariëlle,
Priscilla, Ariënne en Alinda

Jubileum Gemiva-SVG Groep
Het Jubileumfestival van de Gemiva-SVG
Groep op 22 en 23 september 2017 was één
groot feest. Van spetterende optredens in de
feesttent tot ontspannen in de Zijn-tent. Alle
hoeken van festivalterrein Binnenmaas
werden optimaal benut. Het tweedaagse
festival ontving ongeveer vierduizend
bezoekers. Alle ingrediënten voor een
fantastisch feestweekend waren aanwezig:
zon, gezellige mensen en een inspirerend
programma. Er hing een onovertroffen sfeer.
Jos Hiel, Raad van Bestuur, bedankt alle
bezoekers: “Cliënten, medewerkers en
vrijwilligers weten heel goed hoe ze een
feestje moeten vieren. We vonden het
geweldig dat jullie erbij waren, bedankt!”

Website
Vanaf februari is er een vernieuwde website van
de Gemiva-SVG Groep. Tip: neem een kijkje!

Op de startpagina kunt u door middel van de
grote oranje blokken makkelijk door de site
navigeren. Ook het menu bovenin het
scherm kunt u gebruiken om meer informatie
te vinden. Op onze website staat alles over
onze locaties, ons zorgaanbod, de producten
en diensten die je bij ons kunt kopen, het
nieuws, onze visie en waarden enzovoorts.
Voor cliënten en verwanten is het
Cliëntenweb ingericht. Daar staat alle
informatie die voor hen relevant is, zoals
vacatures voor cliënten, medezeggenschap,
privacy en geldzaken.
Facebook
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in het atelier? Volg ons dan
op Facebook. Ook als u geen
Facebookaccount heeft, kunt u via Google
naar ‘Facebook atelier uit de kunst leiden’
gaan. Daarna de beveiligingscode invoeren
en zo komt u zonder in te loggen op
Facebook. Projecten, opdrachten en nieuwe
producten worden hierop vermeld.
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Ook het molenkoor van Jottem had een spetterend
optreden op het jubileumfeest.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief
vragen of opmerkingen? Of heeft u vragen
die geen betrekking hebben op de
nieuwsbrief? Neem dan contact op met
Marja van Dorp, locatiemanager, via
marja.van.dorp@gemiva-svg.nl.

4

